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ar saknēm novadā

Novada jauniešus godina pasākumā
“Aktīvā Zīle”
27. janvārī Ozolnieku
Tautas namā pirmo reizi
svinīgā pasākumā sumināja
Ozolnieku novada aktīvākos jauniešus un jauniešu
darba vadītājus ar mērķi
motivēt Ozolnieku novada
skolas vecuma jauniešus būt
sabiedriski aktīviem, iesaistoties dažādās ārpusstundu
aktivitātēs un veicot sabiedriski lietderīgu brīvprātīgo
darbu. Svinīgo pasākumu
vadīja Ozolnieku jauniešu
centra vadītāja Sintija Ciša
un Einārs Ervīns Deribo. Pasākumu atraktīvi papildināja
novada jauniešu muzikālie
priekšnesumi - deju grupas
„Kaprīze” dalībnieces, bītboksa meistars Reinis Tīsis
un Gata Mūrnieka izjustais
dziedājums.
Pateicības rakstus un
balvas saņēma “Aktīvā
Zīle 2016” nominanti:
Loreta Engelante, Megija
Krūzberga, Egija Učelniece, Agita Zundure,
Rainers Pīrāgs, Mareks

Lazdāns,
Milana
Žaka,
Mareks
Gultnieks
Annija
Brodere, Paula
Muizinika, Kristena Šuca
un Karolīna Semena.
Visi apbalvotie jaunieši
ir aktīvi Ozolnieku novada
jauniešu centru apmeklētāji,
uz kuru palīdzību pasākumu organizēšanā vienmēr
var paļauties. Jaunieši ir
atbildīgi pret uzticētajiem
pienākumiem, radoši, pieklājīgi, izpalīdzīgi un sirsnīgi
savstarpējās attiecībās. Viņu
mākslinieciskās spējas spilgti
izpaudās projektos “Dāvana
mūsu Latvijai”, „Pavadīsim
vasaru NEformāli!”, svētku
pasākumos un radošajās
darbnīcās. Jaunieši ir atsau-

cīgi palīgi dažādu tematisko
pasākumu organizēšanā uz
vietas jauniešu centros, kā arī
Ozolnieku novada svētkos,
apmeklējot SAC “Zemgale”,
palīdzot organizēt Brīvdabas
kino vakarus un sporta aktivitātes. Viņi labprāt apgūst
jaunas zināšanas un prasmes, dodas pieredzes apmaiņas braucienos pa Latviju un
ārpus tās robežām.
Pasākumā pateicās diviem aktīviem novada jauniešiem, kuri iesaistījušies
Ozolnieku novadā realizētajā

projektā “Proti un dari!”. Rūdolfs Vanags un Aigars Grunte sevi pierādījuši un beiguši
projektu ar pozitīviem rezultātiem. Abus jauniešus ieradās sveikt arī Struktūrfondu
daļas projektu vadītāja Alise
Devjatajeva, vēlot veiksmi
turpmākajā izaugsmes ceļā.
Pēc svinīgās pasākuma daļas
jaunieši turpināja izbaudīt
vakaru kopā ar grupu „Adventures of Sundays”.
Sintija Ciša,
Ozolnieku bērnu un jauniešu
iniciatīvu centra vadītāja

Sveicam jaundzimušo novadnieku ģimenes

28. janvārī Ozolnieku
Tautas namā tika pasniegtas
sudraba piemiņas karotītes
ar novada simboliku 66 bērniem, kuri dzimuši pērnā
gada otrajā pusē. Sveicamo
ģimeņu vidū daudziem pāriem jaundzimušais ir otrais
vai trešais bērniņš, tāpat tika
sveikti novadnieki, kuri sagaidījusi jau piekto mazuli.
Novads ir kļuvis bagātāks ar
33 zēniem un 33 meitenēm.
Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Pēteris
Veļeckis uzrunāja klātesošos:
“Reizi pusgadā mēs kopā aicinām tās laimīgās novadnieku ģimenes, kas sagaidījušas
bērniņus, lai stiprinātu saikni
ar mūsu novadu un priecātos par jaunajiem pilsoņiem.
Katru trešo dienu novadā
piedzimst kāds bērniņš. 1/3
ģimeņu sagaidīts pirmais
mazulis, bet pārējās var lepoties jau ar kuplāku bērnu
pulciņu. Novada pašvaldība
rūpējas, lai mūsu bērniem
nekas netrūktu, sākot ar
piedzimšanas
pabalstiem,
nodokļu
atvieglojumiem,
vietām pirmsskolas iestādēs,

ēdināšanas pakalpojumu apmaksu
pirmsskolā un skolā, kā arī dibinātas
stipendijas centīgo
skolēnu
atbalstam”.
Uzrunātie jaunie vecāki Andris
un Andra Zvejnieki dalās priekā par
pusgadu veco meitiņu Alisi. Meitiņai vārdiņu šoreiz Sineļu ģimene
deva māmiņa, jo
un abi ar vīru sapratām, ka
5 gadus vecajam
dēlam Gustavam vārdu sa- dēlam liksim stipru vārdu,
vulaik izvēlējās tētis Andris. kas senvācu valodā nozīmē
Māmiņa Andra uzsver, ka „drosmīgs kā lauva”. Mazā
visas viņai zināmās Alises ir Dārta ļoti vēlas brālīti samīļot
gudras un dzīvespriecīgas, un cenšas palīdzēt.”
Brašu dēlu Alenu sagaitāpēc cer, ka tāda izaugs arī
dījusi Sineļu ģimene, kura
viņu mazā meitiņa.
Pēc sudraba karotītes ar šoreiz bija kuplākā sveiktā
jaundzimušo dēliņu Linardu novadnieku saime. „Mūsu
bija ieradušies arī laimīgie ģimenei pievienojies vēl
vecāki – Līga un Aigars Stil- viens dēls, un varu lepoties
leri: ”Priecājamies, ka piecga- ar savu lielāko bagātību - 5
dīgajai meitiņai Dārtai esam bērniem,” uzsver ģimenes
sagaidījuši brālīti, un, kā paši galva - tētis Artūrs. Trīs
smejamies, tagad mums ir dēlu māmiņai Aļonai tagad
„pilns komplekts”. Dēliņš trīskāršas rūpes, jo jāpiepiedzima brašs - 4,700 kg - skata arī nedaudz vecākie

un kustīgie brālīši Dāvis un
Marks. Tētis smaidot uzsver, ka bērni sniedz prieku
dzīvē, iedvesmu jauniem
darbiem un sasniegumiem.
Novadnieki saviem bērniem izvēlējušies latviskus
vārdus - Jēkabs, Eduards,
Pēteris, Viesturs, Madara
un Līva. Starp nosauktajiem bija vairākas Annas,
Elīnas, Alises un Elīzas, bet
starp izsauktajiem zēniem
populāri ir vārdi Eduards
un Dāvids.
Pērn Ozolnieku novadā piedzimis un deklarēts
121 jaundzimušais - gada
pirmajā pusē 55, bet otrajā 66 mazulīši. Ozolnieku
novads var lepoties ar kuplām un stiprām ģimenēm.
Lai mazulīši aug stipri un
veseli par prieku saviem
vecākiem, dzimtai un novadam! Bērniņi un viņu vecāki, kuri nevarēja ierasties uz
svinīgo pasākumu, aicināti
saņemt sudraba karotīti
Ozolnieku novada domes
ēkā, Stadiona ielā 10, 2.stāvā, 17.kabinetā.
Solvita Cukere

Konkurss
“Ozolnieku
novada Gada
cilvēks” atklās
2017. gada
iedvesmojošos
stāstus

Ar mērķi apzināt darbīgos, radošos un enerģiskos
novadniekus, 1. martā jau
trešo reizi tiks aktivizēta
pašvaldības rīkotā konkursa “Ozolnieku novada
Gada cilvēks” pieteikumu
anketa.
Aicinām pamanīt un
novērtēt
novadnieku
darbu, būt par labo ziņu
vēstnešiem, stāstot par
līdzcilvēku sirds siltumu
un sasniegumiem, izvirzot
pretendentus deviņās nominācijās:
“Mūža ieguldījums”,
“Gada cilvēks izglītībā”,
“Gada cilvēks kultūrā”,
“Gada cilvēks sportā”,
“Gada jaunietis” (vecumā no 15 līdz 25 gadiem),
“Gada cilvēks pašvaldības darbā”, “Gada cilvēks
uzņēmējdarbībā”, “Gada
saimnieks savā sētā” un
“Gada cilvēks”.
Ņemot vērā to, ka tiks
vērtēts gada laikā paveiktais, pieteikumus būs
iespējams iesniegt līdz
2017. gada 1. oktobrim, izņemot nomināciju
„Gada saimnieks savā
sētā”, kam pieteikumu
iesniegšanas termiņš būs
2017. gada 1. jūlijs, jo
pretendenti uz konkrēto
nomināciju tiks vērtēti vasaras mēnešos.
Pretendentus būs iespējams pieteikt:
 elektroniski, aizpildot pieteikuma anketas
formu internetā;
 iesniedzot drukātas
pieteikuma anketas, kas
būs pieejamas Ozolnieku
novada domē, Salgales pagasta pārvaldē, Ozolnieku
novada pakalpojumu centros, novada bibliotēkās
un izdevumā „Ozolnieku
Avīze”.
Sabiedrisko attiecību un
informācijas daļa
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domes ziņas

februāris 2017
februārī sēdē
Ozolnieku novada
dome nolēma:

1. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā
budžeta izpildi 2016.
gadā.
2. Apstiprināt Saistošos
noteikumus Nr.2/2017
„Par Ozolnieku novada
pašvaldības budžetu
2017.gadam”.
3. Apstiprināt amatā Bāriņtiesas priekšsēdētāju
Ilzi Stalbavu.
4. Apstiprināt amatā
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku Ievu
Spalvu.
5. Apstiprināt Salgales
pamatskolas nolikumu.
6. Apstiprināt pašvaldības 2017.gada 1.pusgada audita plānu.
7. Apstiprināt Ozolnieku
novada pašvaldības štatu saraksta grozījumus.
8. Apstiprināt Ozolnieku Sporta centra

izcenojumus.
9. Nodot atsavināšanai
dzīvokļus Jelgavas ielā
30-5 un Spartaka ielā
14-13, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā.
10. Nodot nomā SIA
“Āne EP”, reģistrācijas
Nr. 43603012967,
konteinera tipa kaltu
māju, kas atrodas
Celtnieku ielā 28, Ānē,
Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.
11. Apstiprināt 2016.
gada 23.decembra
nekustamā īpašuma
Celtnieku ielā 20, kas
atrodas Ānē, Cenu
pagastā, Ozolnieku
novadā, kadastra
Nr.54440070193 izsoles rezultātus.
12. Atcelt Ozolnieku novada domes 2013.gada
14.maija lēmuma Nr.9
otrās daļas 1.3.punktu /
protokols Nr.6/.

Par pašvaldības atbalstu gadījumos, ja
bērns, kurš netiek
nodrošināts ar vietu
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādē, apmeklē
privāto pirmsskolas
izglītības iestādi
2017. gada 17. janvārī norisinājās domes sēde, kur tika izskatīts jautājums par Ozolnieku
novada pašvaldības izglītības
iestāžu vidējām izmaksām un
pašvaldības atbalstu vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības
programmā 2017.gadā. Izvērtējot
izdevumu pozīcijas un pašvaldības budžeta iespējas, klātesošie
deputāti vienbalsīgi nobalsoja
par to, ka 2017. gadā pašvaldības
atbalsts Ozolnieku novadā deklarētajiem bērniem, kuri netiek
nodrošināti ar vietu pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādē
un apgūst pirmsskolas izglītības
programmu privātā izglītības
iestādē, būs 249,42 eiro mēnesī
vienam izglītojamam no 1,5 līdz
4 gadu vecumam un 172,88 eiro
mēnesī vienam izglītojamam, īstenojot bērna obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Paziņojums par Nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) apmaksas kārtību
Ņemot vērā to, ka Maksāšanas paziņojumiem par nekustamā īpašuma nodokli 2017. gadam tika pievienota arī informācija par iespējamo nodokļa atlaidi, vēršam uzmanību, ka
nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri jau līdz šim ir bijuši
vai šobrīd ir deklarēti Ozolnieku novada teritorijā, NĪN maksāšanas kārtība nemainās un Jums ir jāapmaksā vēstulē pievienotais Maksāšanas paziņojums. Savukārt vēstulēs pievienotā informācija par iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa
atlaidi, attiecās tikai uz nekustamā īpašuma īpašniekiem,
kuri līdz šim nekad nav bijuši deklarēti Ozolnieku novadā.
Papildu informācija par Nekustamā īpašuma nodokļu aprēķiniem, sazinoties ar Ozolnieku novada pašvaldības nodokļu
ekonomisti Lidiju Žukovsku, tel: 63057762, e-pasts: lidija.zukovska@ozolnieki.lv
Atvainojamies par radušos pārpratumu.
Ar cieņu, Ozolnieku novada pašvaldība

Turpmāk visiem Ozolnieku novadā
deklarētajiem skolēniem pašvaldības izglītības
iestādēs tiks nodrošinātas brīvpusdienas
2017. gada 17. janvārī norisinājās domes sēde, kur tika izskatīts jautājums par brīvpusdienu nodrošināšanu Ozolnieku novadā deklarētiem izglītojamiem, kuri mācās Ozolnieku
vidusskolā. Apzinoties veselīgā uztura nozīmi bērnu un jauniešu ikdienā un attīstībā, tika izvērtētas iespējas organizēt
brīvpusdienas ne tikai pamatskolas skolēniem, bet arī vidusskolēniem. Klātesošajiem deputātiem vienbalsīgi balsojot, tika
pieņemts lēmums - no 2017.gada 1.februāra finansēt pusdienu
ēdienreizi Ozolnieku novada pašvaldībā deklarētiem Ozolnieku vidusskolas 10.-12.klašu skolēniem, kuriem vismaz viens
no vecākiem vai likumīgais pārstāvis ir deklarēts Ozolnieku
novadā. Lēmuma izpildes nodrošinājums: EUR 11 063,00.

Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.1/2017

Grozījumi 2016.gada 12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.4/2016 “Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā” APSTIPRINĀTS ar Ozolnieku novada domes
2017.gada 17.janvāra lēmumu Nr.5 (prot. Nr.1) Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 2.4 daļu un Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu

Izdarīt Ozolnieku novada
domes 2016.gada 12.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4/2016
„Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”

EKK

Rādītājs/koda nosaukums

		
1100

šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 28.punktu sekojošā redakcijā:
„28. Pašvaldības atbalsta
apmērs privātajai izglītības

iestādei pirmsskolas izglītības
pakalpojuma nodrošināšanai
vienam bērnam mēnesī tiek
noteikts apmērā, kas nepārsniedz vienam izglītojamam

PII
Zīlīte

nepieciešamās vidējās izmaksas PII pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai
attiecīgajā budžeta gadā
(pielikums Nr.3), un kas 2017.

PII
Bitīte
		

Garozas
pamatsk.
pirmssk.
grupa
57893.00

gadā ir EUR 249,42 mēnesī
vienam izglītojamam no 1,5
līdz 4 gadu vecumam un
EUR 172,88 mēnesī vienam
izglītojamam, īstenojot

Salgales
pamatsk.
pirmssk.
grupa
43085.00

PII
Pūcīte

bērna obligāto sagatavošanu
pamatizglītības ieguvei. ”
Izteikt saistošo noteikumu 3.pielikumu sekojošā
redakcijā:

PII
Saulīte

Pašvaldības
PII kopā

Darba samaksa (bez MD, prēmijām, naudas balvām, materiālās
367606.00
156769.00
158483.00 232479.00
stimulēšanas EKK 1148, DD piešķirtajiem labumiem EKK 1170)
1200
VSA obl.iemaksas(bez MD)
102634.00
43477.00
14363.00
10804.00
42802.00
64505.00
2100
Komandējumu izdevumi (izņemot ārvalstu mācību, darba un
dienesta komandējumus EKK 2120)
34.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200
Pakalpojumu apmaksa, t.sk.:
2210
pasta telefona un citi sakaru pakalpojumi
69.00
458.00
0.00
0.00
319.00
705.00
2220
izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
20238.00
6908.00
0.00
0.00
22124.00
20886.00
2230
iestādes administratīvie izdevumi
5638.00
3796.00
144.00
32.00
1993.00
2386.00
2240
remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi
(izņemot kapitālo remontu)
21581.00
6530.00
1066.00
613.00
4594.00
19744.00
2250
informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
0.00
0.00
0.00
0.00
62.00
0.00
2260
īres un nomas maksa (izņemot transportlīdzekļu nomu)
100.00
352.00
0.00
0.00
0.00
77.00
2300
Krājumi, materiāli, energoresusrsi, t.sk.:
2310
biroja preces
7087.00
16266.00
1542.00
828.00
3541.00
4377.00
2320
kurināmais un enerģētiskie materiāli (izņemot degvielu)
16.00
0.00
0.00
0.00
13.00
0.00
2340
zāles, medicīniskās ierīces
997.00
638.00
0.00
0.00
102.00
76.00
2350
kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
9779.00
7675.00
266.00
491.00
4239.00
5936.00
2360
pašvaldību aprūpē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanu)
177.00
721.00
0.00
0.00
60.00
678.00
2370
mācību līdzekļi
14210.00
9011.00
1298.00
416.00
3960.00
3609.00
5233
Bibliotēku krājumi
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Kopā pašvaldības līdzekļi, EUR
550166.00 252601.00 76572.00
56269.00 242292.00 355458.00 1533358.00
Iestāžu kopējais pamatlīdzekļu nolietojums
46667.00
32691.00
27.00
262.00
15564.00
93583.00
188794.00
VB mērķdotācija pedagogu atalgojumam
128124.00
31932.00
12156.00
7812.00
23448.00
48228.00
251700.00
VB mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei
1968.00
436.00
0.00
0.00
1098.00
1079.00
4581.00
Audzēkņu skaits uz 01.09.2016.
251
81
48
32
102
147
661
1.5-4 gadīgie
108
49
33
19
84
91
384
5-6 gadīgie
143
32
15
13
18
56
277
										
Kopējie pašvaldības PII izdevumi
1978433.00
tas ir, PII kopējās izmaksas budžeta gadā + PII kopējais pamatlīdzekļu nolietojums + 		
			
mērķdotācija pedagogu darba samaksai un mācību līdzekļu iegādei
Vidējās izmaksas vienam izglītojamam no 1.5 līdz 4 gadu vecumam
249.42
tas ir, kopējie PII iestāžu izdevumi / 12 X kopējais bērnu skaits PII
Vidējās izmaksas PII, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu
172.88
tas ir, (kopējie PII izdevumi X (bērnu skaits, kam nepieciešama obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei		
pamatizglītība/kopējais bērnu skaits PII) - mērķdotācija pedagogu atalgojuma un mācību līdzekļu
			
iegādei)/ 12 X bērnu skaits, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītībai
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs

aktualitātes

februāris 2017

Ozolnieku novada iedzīvotāji un uzņēmēji varēs saņemt
LIAA Jelgavas biznesa inkubatora atbalstu
27.janvārī Jelgavā,
Peldu ielā 7, tika atklāts
Latvijas Investīciju un
attīstības
aģentūras
(LIAA) biznesa inkubators, kas savu atbalstu
sniegs Ozolnieku novada, Jelgavas, Jelgavas novada, Tērvetes,
Auces un Dobeles novada iedzīvotājiem un
uzņēmējiem. Inkubatora mērķis ir atbalstīt
jaunu,
dzīvotspējīgu
un
konkurētspējīgu
komersantu izveidi un
attīstību,
nodrošinot
fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai nepieciešamo
vidi,
konsultācijām,
apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības
jautājumiem, mentoru
atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Inkubators nodrošinās šādu
atbalstu:
PIRMSINKUBĀCIJA
Pieteikuma veidlapa

pirmsinkubācijai pieejama LIAA mājas lapā.
Uzņemšana pirmsinkubācijai notiek nepārtraukti. Maksimālais
pimsinkubācijas
termiņš – 6 mēneši.
Mērķa grupas: fiziskas
personas (biznesa ideju
autori) un reģistrēti komersanti (sīkie/mikro,
mazie un vidējie komersanti, ne vecāki par
3 gadiem no to reģistrācijas brīža). Pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000
eiro apmērā.
Pirmsinkubācijas
atbalsts (bezmaksas –
100% līdzfinansēts):
• sākotnējās biznesa
idejas novērtējums;
• individuāli katram
biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai;
• konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei;
• biznesa prasmju un
iemaņu apguve;
• uzņēmējdarbībai

Ozolnieku novada domes 17.01.2017. saistošo noteikumu Nr.1/2017 “Grozījumi 2016.gada
12.aprīļa Ozolnieku novada domes saistošajos
noteikumos Nr.4/2016 „Par pirmsskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā”

paskaidrojuma raksts

1.Projekta nepieciešamības pamatojums
2016.gada 16.decembrī ir stājušies spēkā
grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 08.decembra noteikumos Nr.709„Noteikumi par
izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas
izmaksas privātai izglītības iestādei”, kas nosaka
jaunu kārtību izmaksu aprēķināšanai vienam
izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā.
Minētās izmaksas ir pamats pašvaldības atbalsta
noteikšanai privātai izglītības iestādei pirmsskolas
izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības
likuma 17.panta 2.1 daļā minētajā gadījumā, t.i., ja
pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada
vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu
pašvaldības izglītības iestādes īstenotā pirmsskolas
izglītības programmā un bērns apgūst pirmsskolas
izglītības programmu privātā izglītības iestādē.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu grozījumi nosaka Ozolnieku novada pašvaldības atbalstu privātai izglītības
iestādei pirmsskolas izglītības programmas izmaksu segšanai Izglītības likuma 17.panta 2.1 daļā
minētajā gadījumā, kā arī tā detalizētu atšifrējumu
pa izdevumu pozīcijām.
3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi palielina pašvaldības 2017.
gada budžeta izdevumus atbalstam privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības programmas
izmaksu segšanai vidēji par EUR 25`800,00.
4. Informācija par plānoto projektu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas Ozolnieku novada
bezmaksas izdevumā„Ozolnieku avīze”un nosaka
Ozolnieku novada pašvaldības atbalsta apmēru
privātai izglītības iestādei pirmsskolas izglītības
programmas izmaksu segšanai 2017.gadā.
6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Konsultācijas nav notikušas.
Pēteris Veļeckis, Ozolnieku novada
domes priekšsēdētājs

nepieciešamā vide un
biroja aprīkojums;
• citas bezmaksas
konsultācijas, apmācības un semināri.
INKUBĀCIJA
Pieteikuma veidlapa
inkubācijai pieejama
LIAA mājas lapā. Uzņemšana inkubācijai
notiek reizi ceturksnī.
Maksimālais inkubācijas termiņš – ne ilgāk par 4 gadiem, un
kamēr atbalsts veicina
attīstību. Mērķa grupa:
reģistrēti komersanti
(sīkie/mikro, mazie un
vidējie komersanti, ne
vecāki par 3 gadiem no
to reģistrācijas brīža).
Inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50
000 eiro apmērā.
Inkubācijas atbalsts:
• viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts
(bezmaksas – 100%
līdzfinansēts);
• mentora tīkla atbalsts (bezmaksas –
100% līdzfinansēts);

• ārpakalpojumi –
juridiskie, IT, mārketinga, grāmatvedības,
dizaina u.c. pakalpojumi (50% līdzfinansēts);
• telpu noma (50%
līdzfinansēts);
• grants līdz 5 000
eiro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu
un izejvielu) iegādes
izmaksu segšanai – pieejams no 2. inkubācijas
gada (50% līdzfinansēts);

• grants līdz 10 000
eiro apmērā specifiskiem pakalpojumiem
(prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.) – pieejams
no uzņēmuma 2. darbības (reģistrācijas) gada
(50% līdzfinansēts).
Lai gūtu plašāku
informāciju par Inkubatora darbības principiem un pieejamo
atbalstu, iespējams sazināties ar Jelgavas biz-
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nesa inkubatora vadītāju Ņikitu Kazakeviču
(Tālr. 6240 0909, mob.
tālr.24782355, e-pasts:
nikita.kazakevics@liaa.
gov.lv) vai Jelgavas biznesa inkubatora vecāko
projektu vadītāju Agnesi Oļševsku (Tālr. 6240
0909, mob. tālr. 2707
2340, e-pasts: agnese.
olsevska@liaa.gov.lv).
Dace Mauliņa, Attīstības
plānošanas daļas projektu vadītāja

Līdz aprīlim
var iesniegt
lauku bloku
precizējumus

Īpašnieks pats
var veikt
mājdzīvnieka
reģistrāciju
datubāzē

No 3.februāra uzsākta lauku
bloku/ ainavu elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas
pieprasījumus varēs iesniegt līdz
šā gada 1.aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz, ja klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu
platību, pievienot jaunus ainavas
elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību.
Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku
bloka precizēšanas pieprasījuma
iesniegšanas brīdi, jo tā tiks apsekota arī dabā. Ja tā nebūs sakopta, tā netiks iekļauta lauku blokā
un sezonas laikā netiks veikta atkārtota platības apsekošana. LAD
atgādina, ka minētais lauku bloku
precizēšanas pieprasījums nav
iesniegums platību maksājumu
saņemšanai 2017.gadā. Vienoto
iesniegumu varēs iesniegt šā gada
pavasarī, un tā iesniegšanas laikā
ārpus lauku bloka varēs pieteikt tikai tādu sakoptu platību.
Par savām apsaimniekotajām
platībām var pārliecinieties LAD
ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā,
kurā ir apkopota aktuālākā informācija par lauksaimniecībā izmantojamo zemi un ainavu elementiem
lauku blokos: http://karte.lad.gov.
lv/. LAD Klientu daļas tālrunis:
67095000.

Lai samazinātu administratīvo slogu mājas
(istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar
mikroshēmu
apzīmēto
suņu reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra
(LDC) vienotajā reģistrā,
valdība 24.janvārī apstiprināja
Zemkopības
ministrijas
sagatavotos
grozījumus
dzīvnieku
reģistrācijas kārtībā. Noteikumu grozījumi paredz, ka mājas (istabas)
dzīvnieka īpašnieks pats
var reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni LDC
datubāzē. Reģistrēšanu
var veikt, izmantojot gan
LDC, gan vienotā valsts
un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.
lv. Noteikumu projekts
„Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija
noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” stājas
spēkā pēc to publicēšanas
izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
Rūta Rudzīte, Zemkopības
ministrija (Tālrunis: +371
67027498, E-pasts: ruta.
rudzite@zm.gov.lv)

Tūrisma izstādē “Balttour
2017” prezentēts tūrisma
piedāvājums

No 3. līdz 5. februārim izstāžu centrā Ķīpsalā
norisinājās gadskārtējā 24. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus „Balttour 2017”, kur vienuviet varēja apskatīt vairāk nekā 470 stendus.
Šogad kopējā Zemgales plānošanas reģiona
stendā tika prezentēts tūrisma piedāvājums
Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā. Kā jaunums starptautiskās tūrisma
izstādes laikā tika prezentēts Jelgavas pilsētas,
Jelgavas novada un Ozolnieku novada 2017.
gada tūrisma ceļvedis, kur iekļauts inovatīvs,
papildinātās realitātes risinājums. Apmeklētāji ar mobilo aplikāciju “Overly” varēja skenēt
ceļveža attēlus un vērot, kā tie atdzīvojas video
sižetos. Šāds risinājums sniedz tūristiem plašāku informāciju par galamērķi, rada pozitīvas
emocijas un vēlmi apmeklēt redzētās vietas. Apmeklētāji varēja degustēt vietējo saimniecību un
mājražotāju produkciju un uzzināt par iespēju
apmeklēt saimniecības un ražotnes, kā arī uzzināt par jaunumiem un populārākajiem piedāvājumiem novadā.
Līga Tamberga, Sabiedrisko attiecību speciāliste

4

darbīgie un talantīgie novadnieki

februāris 2017

“Ozolnieku aptieka” vērusi durvis
Piešķir stipendijas
trim Ozolnieku vidus- iedzīvotājiem jaunās telpās
Pēc 9 mēnešu in- veselību, apgādi ar medi- darbadienās
skolas skolniecēm
tensīviem būvdarbiem kamentiem un slimnieku no plkst. 8.00

Zemgale, šis skaistais un bagātais novads, dēvēts par Latvijas maizes klēti, savai
zemei dāvājis ne mazums dižu, gudru un
stipru cilvēku. 26. janvārī svinīgā sarīkojumā Ozolnieku vidusskolā trīs stipendijas
piešķirtas Ozolnieku vidusskolas skolniecēm: 10. klases skolniecei Katrīnai
Planei, 11. klases skolniecei Santai
Ģingulei un 12. klases skolniecei
Laurai Ausmiņai. Stipendijas mērķis
ir veicināt skolēnu izaugsmi, vēlmi iegūt
augstvērtīgas zināšanas, celt intelektuālo
līmeni, rosināt viņu radošo darbību gan
ikdienas mācību procesā, gan piedaloties
olimpiādēs, konkursos un citās sabiedriskajās aktivitātēs. Stipendija atbilstoši
nolikumam un vērtēšanas kritērijiem tiek
piešķirta 2 reizes gadā. No 2017. gada tiek
piešķirtas 3 stipendijas – katra EUR 60,00
vienu reizi mēnesī (izņemot jūniju un jūliju). Santa pēc rezultātu paziņošanas bija
priecīgi pārsteigta, ka ieguvusi visvairāk
punktu, un ir apņēmības pilna čakli mācīties, lai varētu studēt izvēlētajā augstskolā.
Laura un Katrīna stipendiju izmantošot
angļu valodas zināšanu un prasmju līmeņa
pilnveidošanai. Stipendijas dibinātāji Leču
ģimene savu lēmumu pamato: “Ceram, ka
stipendija kādam mērķtiecīgam Ozolnieku
novada jaunietim pavērs iespējas kļūt par
labu speciālistu. Esam pārliecināti, ka Latvijas nākotnei nepieciešami uzņēmīgi, gudri un izglītoti cilvēki.”
Annija Ķepale, Vītolu fonds un Maija Kārkliņa, Ozolnieku vidusskolas muzeja pedagogs

vēstures lappuses

Skolas ielā 6A, Ozolniekos, novada iedzīvotāju
ērtībām jaunās un gaišās telpās durvis vērusi
„Ozolnieku aptieka”.
Aptiekas
vadītāja
Dzintra Lūsiņa ir gandarīta par paveikto: ““Ozolnieku aptieka” darbojas
jau 23 gadus. Aptiekas
farmaceites ar pilnu atbildības sajūtu rūpējas
par novada iedzīvotāju

līdz
20.00,
sestdienās
no
plkst 8.00 līdz
16.00 un svētdienās no plkst
9.00 līdz 16.00.
Tālr. 63050213.
Informējam,
ka, rūpējoties par iedzīvotāju veselību, kopš
pagājušā gada Ozolnieku pagastā, Rīgas ielā 20
atrodas arī "Euroaptie-

ka", tālrunis: 63014980.
Darba laiks: darba dienās no 08:00-20:00,
sestdienās 08:00-18:00,
svētdienās 09:00-15:00.
Solvita Cukere

Pavasarim tuvojoties, jāuzpoš māja un „dzelži” pagalmā
„Sajūtot pavasara
tuvošanos, veicam ne
tikai ģenerāltīrīšanu savās mājās un uzpošam
tās apkārtni, bet sagatavojam arī savu auto
un citu tehniku sezonas
maiņai. Eksistē dažādi
līdzekļi, kas tiek izmantoti cīņā ar transportlīdzekļu metāla daļu
koroziju. Pēc ziemas
varam pacelt jebkuru
tehniku līdz 28 tonnām
uz pacēlāja un esam
vienīgie Zemgales reģionā, kas ar speciāliem
līdzekļiem mazgā mašīnas un citu tehniku uz

pacēlāja arī no apakšpuses. KROWN piedāvā speciālu ķīmiju, ar
ko var nomazgāt sāli no
automašīnu virspuses
un apakšas, kā arī salona tīrīšanu un ķīmisko
mazgāšanu,” stāsta un
rāda Gundars Kļava,
„KROWN - Zemgale”
vadītājs, kurš jau vairākus gadus saimnieko
Kopielā 1, Ozolniekos.
Pēc
automašīnas
nomazgāšanas pretkorozijas produkts ar
speciāliem uzgaļiem
tiek rūpīgi izsmidzināts ne tikai pa visu

automašīnas apakšu
un arkām, bet arī vietās, kas ikdienā mūsu
acīm ir apslēptas, bet
kuras arī ir pastiprināti pakļautas rūsēšanai — spārnu, durvju,
sliekšņu
iekšpuses,
dzinēja pārsegs, kas,
braucot pa Latvijas
ceļiem, ļoti bieži “iziet
no ierindas”, sagādājot
ne mazums problēmu
automašīnu īpašniekiem. Lai paildzinātu
automašīnas
mūžu,
būtu ieteicama ikgadēja automašīnas apstrāde, sākot no brīža, kad

automašīna
izbrauc
no autosalona. Uzņēmums kļuvis arī par
Šveices
uzņēmuma
„Mosmatic” pārstāvošo uzņēmumu Latvijā, kas nodarbojas ar
augstspiediena mazgāšanas aprīkojuma pakalpojumu sniegšanu
un tirdzniecību.
KROWN auto pretrūsas apstrādes centrs
Ozolniekos strādā darba
dienās no plkst. 9.00 –
18.00. Pieteikties pa tālr.
29559556 vai info@autoelegance.lv

Solvita Cukere

Mežsargs un ieroču meistars –
Lāčplēša ordeņa kavalieris Hugo Brente

Hugo Brente ar kundzi Almu, dēlu Jāni un meitām Austru un Ausmu. 20. gs. trīsdesmito gadu beigas.

Turpinot apzināt ar
Ozolnieku novadu saistītos
Lāčplēša kara ordeņa kavalierus, pieminam Hugo
Brenti, kurš apglabāts Dalbes kapos. Viņa dzīves gaitu
un piemiņu glabā mazdēls
Jānis Brente, vēsturnieks
un pedagogs, kurš dzimis
četrus gadus pēc vectēva

kopšanas piederumiem.
Turpinot strādāt un domāt par iedzīvotāju veselību, varēsim koriģēt arī
medikamentus slimnīcā
un sociālās aprūpes centrā. Arī turpmāk sniegsim īpašu pakalpojumu
- gatavosim zāles aptiekā
pēc ārsta izrakstītajām
receptēm un ārstniecības
iestāžu pieprasījumiem.”
Aptiekas darba laiks:

nāves, tādēļ dzimtas stāstus
iepazinis no sava tēva Jāņa.
Hugo Brente dzimis
1897.gada agrākās Balvu
muižas zemes nogabalā ar
nosaukumu „Esmeraldoki” (tagad Balvu novada
Kubuļu pagasts). Viņa tēva
Otto Brentes dzimta nāk no
Smiltenes apkārtnes. Balvu

muižā zemi iepirka daudzi
vidzemnieki, kuri izveidoja
diezgan lielu latviešu luterāņu draudzi.
Kad Hugo Brente iesaukts Krievijas armijā,
precīzu ziņu nav. Lai arī
viņš dzīvoja Daugavpils
kara apgabala teritorijā,
Hugo Brente pieteicās latviešu strēlnieku pulkos.
Dienējis 6.Tukuma latviešu strēlnieku pulkā kā rotas ieroču meistars. 1918.
gadā kopā ar pulku nonācis
Krievijā, vairākkārt viņa
rota uzturējusies Kremlī.
Kopā ar Sarkano Armiju
1919.gadā nonācis Latvijā,
bet viņš bija starp tiem latviešiem, kuri dezertēja no
sarkanajiem strēlniekiem.
1919.gada maijā iestājies
Latvijas armijā, dienējis
Latgales partizānu pulkā,
kam bija liela loma Latgales atbrīvošanā. 1920.gada
sākumā Latgalē, Austrumu
frontē, vienotas frontes līnijas nebija, bet bija atsevišķi
armiju atbalsta punkti. Kā
atzīmē vēsturnieks Jānis
Brente, viņa vectēvs Lāčplēša kara ordeni saņēmis
par kauju 1920.gada maijā.
Pavēlē par Lāčplēša kara
ordeņa Nr. 67 piešķiršanu

teikts: „1920.gada 22.maijā
Latgalē uzbrukumā Boraskovas sādžai Hugo Brente
kopā ar dažiem kareivjiem
devās ienaidnieka aizmugurē, kur straujā triecienā
saņēma gūstekņus un ložmetēju, no kura apšaudīja
bēgošo pretinieku, tā lielā
mērā sekmēdams uzdevuma izpildi”. Mazdēls atzīmē, ka vectēvs Hugo ne
tikai labi pārzināja ieročus,
bet mācēja arī precīzi šaut.
Pēc kara 1921.gada maijā atvaļināts no armijas kā
Brīvības cīņu dalībnieks,
H.Brente izmantoja priekšrocības iegūt zemi dzimtajos „Esmeraldokos”. Viņš
sava tēva mājas un zemi
novēlēja māsai, bet savu
zemes gabalu izvēlējās blakus. Jauniegūtajos 20 hektāros viņš uzbūvēja māju ar
saimniecības ēkām. Balvu
pagastā viņam laulībā ar
Almu Beikmani piedzima
trīs bērni: Jānis, Austra un
Ausma. Viņš līdzdarbojās aizsargu organizācijā.
H.Brente ar kara biedru
palīdzību ap 1935.gadu ieguva mežsarga vietu tā laika Klīves mežniecības Nordeķu apgaitā, kas ietilpa
Ozolnieku pagastā. Tagad

teritorija ietilpst Dalbes
mežniecībā. Pēc padomju
okupācijas 1940.un 1941.
gadā H.Brentes ģimeni neskāra represijas. Otrā pasaules kara laikā vācu armijā mobilizēja viņa dēlu Jāni,
kurš paguva pabeigt tikai divus kursus Rīgas Valsts tehnikuma Ķīmijas nodaļā. Pēc
otrās padomju okupācijas
cieta abi: Hugo Brenti 1945.
gada janvāra beigās arestēja
un izsūtīja uz Urālu apgabalu Krievijā, Jāni Brenti pēc
kara beigām kā 19. Latviešu
divīzijas kareivi arestēja un
izsūtīja uz Tālajiem Austrumiem. 1948.gadā atbrīvoja
daļu smagi slimo un darba
nespējīgo nometnēs ieslodzītos, tostarp H.Brenti,
kas cieta no smagas plaušu
slimības. Gadu pēc atgriešanās Nordeķos nedziedināmā slimība mūžībā aizsauca
Lāčplēša kara ordeņa kavalieri Hugo Brenti. Viņa dēls
Jānis Brente atgriezies no
Tālajiem Austrumiem, ilgus
gadus bija inženiertehniskais darbinieks Jelgavas 2.
Ceļu daļā, apglabāts Mušķu
kapos.
Aigars Stillers, Ozolnieku
novada vēstures ekspozīcijas
krājuma glabātājs

izglītība
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„Ēnu dienā” skolēni iepazīst Pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte” –
draudzīgi bērnam un dabai
dažādas profesijas

15. februārī, visā Latvijā norisinājās karjeras
izglītības pasākums skolu
jauniešiem „Ēnu diena”.
Ozolnieku vidusskolā šogad viesojās LLU studenti,
lai iepazīstinātu 5., 6., un
7. klašu skolēnus ar savām
nākotnes profesijām. Meža
fakultātes studenti iepazīstināja jauniešus ar karjeras
iespējām, sniedza ieskatu
nozares aktualitātēs un
iepazīstināja jauniešus ar
galvenajiem principiem, uz
kuriem balstīta meža apsaimniekošana. Vides un
būvzinātņu fakultātes studenti tikās ar 5. klašu skolēniem, kuri saistošā veidā
tika iesaistīti dažādos eksperimentos, ar pašu veidotu
filtru attīrīja ūdeni no kūdras, pētīja kā “Haribo” lācīši
maina izmērus sālsūdenī,
cukurūdenī un tīrā ūdenī,
veidoja torņus no plastilīna
un sērkociņiem, uzskatāmi
parādot savas grupu darba
prasmes. “Ir svarīgi, lai jaunieši karjeras izvēli veiktu
uz savu talantu un interešu
pamata. Tādējādi darbs tiks
veikts ar aizrautību. Vedinājām jauniešus uz pārdomām
par to, kas katram vislabāk
padodas, un kur šīs prasmes
veiksmīgāk pielietot dzīvē,”
uzskata Agita Gabranova
(Mežzinātnes 4.kursa studente). Pie 1.līdz 4. klasei
viesojās vecāki - dažādu
profesiju pārstāvji - frizieri,
arhitekti, pavāri u.c. Salgales
pamatskolā pie skolēniem
viesojās fitnesa un jogas trenere, kas dalījās pieredzē, kā
hobijs pārtapis par darbu,
aicinot skolēnus arī izvingroties. „Ēnu dienas” galvenais mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši
sagatavotos darba tirgum.
Šī mērķa vadīti aktīvākie
un zinātkārākie Ozolnieku
novada jaunieši no 8. līdz
12.klasei devās „ēnot” jau
patstāvīgi.
„Ēnu dienas” ietvaros

šogad Ozolnieku novada
domē viesojās jaunieši no
Ozolnieku vidusskolas un
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, lai „ēnotu” pašvaldības
darbiniekus – domes priekšsēdētāju Pēteri Veļecki un
pašvaldības izpilddirektoru
Jāni Poču, kā arī tuvāk iepazītos ar pārējo pašvaldības
darbinieku profesijām. Bija
patīkami sajust, ka jaunieši
bija gatavojušies uz šo tikšanos un uzdeva aktuālus
jautājumus, saistībā ar katras profesijas darba specifiku. Savukārt „ēnojamie”
prata ieklausīties jauniešos,
saprotami izskaidrojot novada domes darbības jomas
un nākotnes plānus. Jaunieši piedalījās arī ekskursijā pa domi, tiekoties ar
pašvaldības dažādu nozaru
speciālistiem. Skolēni “Ēnu
dienas” noslēgumā atzinās,
ka tikšanās reizē redzētais
un dzirdētais ļāvis vairāk
uzzināt un rast atbildes
uz interesējošiem jautājumiem- par profesijas izaicinājumiem, grūtībām un karjeras izaugsmes iespējām.
Santa Tuherma, Ozolnieku
novada karjeras speciāliste

“Mēs
visi
dzīvojam kārtīgi, atkritumus
šķirojam, ūdeni saudzējam,
dzīvojam veselīgi, daudz
sportojam, paši mazdārziņu iekopjam un izaugušo
ražu lietojam. Mēs mīlam
savu apkārtni, to saudzējam
un kopjam,” PII “Bitīte” uzrunā savus draugus, kas ir
kopā ar izglītības iestādi
vienotu mērķu sasniegšanā.
Ikdienas rotaļnodarbību
saturu un apkārtējo vidi
iestāde pakārto EKO skolu
pamatprincipiem, ko ievēro
ne tikai darbinieki, bet arī
izglītojamie un viņu vecāki. 2016. gadā PII “Bitīte”
ieguvu atzinību “Latvijas
zaļākais kolektīvs 2016”,
kas uzliek arī atbildību pat
ikdienas darbā. Plānojot
rotaļnodarbību saturu un
iekārtojot iestādes vidi,
akcentējam dabai un cilvēkam draudzīgus materiālus. Rotaļnodarbību gaitā
izglītojamajiem tiek piedāvātas attīstošās rotaļlietas,

kas izgatavotas no dabiskiem materiāliem un atbilst
drošības standartiem.
2016./2017.
mācību
gadā PII “Bitīte” ir izvirzīta EKO tēma- „Tuvākā
apkārtne”, kas sevī iekļauj
tuvākās apkārtnes iepazīšanu un rotaļnodarbības
svaigā gaisā. Uzrunājot
tuvākos un arī tālākos
kaimiņus ar savu pārlie-

cību kvalitatīvas izglītības
nodrošināšanā kopīgiem
spēkiem tiek īstenots
projekts Nordplus Junior
“Attractive basic nature
study”, kur sadarbības
partneri ir Salgales pamatskola un Igaunijas pilsētas Valgas pirmsskolas
izglītības iestāde.
Elīza Juste, Izglītības iestādes
“Bitīte” vadītāja

Salgales pamatskolai gads sācies ar
skolēnu sasniegumiem
Šis gads Salgales pamatskolas skolēniem iesācies
veiksmīgi.
Tradicionāli
skolas otrais semestris ir
bagāts ar dažādiem ārpusskolas pasākumiem, kur
var piedalīties ikviens novada talantīgais skolēns.
24. janvārī Staļģenes
vidusskolas sporta zālē notika Jelgavas un Ozolnieku
novadu Tautas bumbas
turnīrs, kur skolas meiteņu
komanda izcīnīja 1. vietu,
iegūstot tiesības piedalīties Zemgales reģiona sacensībās, kas norisināsies

Ozolniekos
norisināsies
projekts “Eiropa bez
robežām”
Nordplus projekta ietvaros no 27. februāra līdz 3. martam Ozolnieku vidusskolā
viesosies 33 skolēni un 6 skolotāji no Grenlandes, Zviedrijas un Lietuvas. Ozolnieku
vidusskolas skolēni un skolotāji piedalījās
Nordplus projekta sanāksmēs un apmeklēja
projektā iesaistītās skolas 2016. gada janvārī (Arvidsjaur, Zviedrija), maijā (Kedainiai,
Lietuva) un septembrī (Sisimiut, Grenlande),
bet projekta noslēdzošā sanāksme norisināsies Latvijā - mūsu skolā. Šīs nedēļas tēma ir
“Eiropa bez robežām”. Tās ietvaros skolēni
grupās veiks dažādus radošus uzdevumus un
iepazīs Ozolnieku vidusskolu, novadu, kā arī
dosies ekskursijā uz Jelgavu un Rīgu.
Laura Plota, projekta koordinatore

Dobelē. Komandai uzsmaidīja veiksme – sīvā cīņā ar
Zemgales reģiona vidusskolu komandām Salgales
meitenes ieguva bronzas
medaļas, piekāpjoties tikai
Jelgavas 4.vidusskolas un
Jelgavas
4.sākumskolas
komandām. Sportistēm un
skolotājai Anitai Ūvenai šis
sasniegums bija liels pārsteigums un prieks.
27. janvārī Aizupes pamatskolā pulcējās novadu
Skatuves runas konkursa
dalībnieki, kur Salgales
skolu pārstāvēja trīs sko-

lēni. Veiksmīga šī diena
izrādījās 2. klases skolniecei Karlīnai Kimberlijai Ikšei, kura ieguva 1. pakāpes
diplomu un tiesības piedalīties Zemgales reģiona
konkursā, kas norisināsies
martā Bauskā. Prieks arī
Karlīnas skolotājai Inetai
Freimanei.
Mēs ceram arī uz citu
salgaliešu
panākumiem
konkursos un olimpiādēs
šajā mācību gadā.
Irēna Pauloviča, Salgales
pamatskolas direktore

Žetonu vakars 12. klasēm
10. februārī Ozolnieku vidusskolas mazajā zālē pulcējās vecāki, skolotāji un draugi, lai būtu kopā 12.
klašu žetonu vakarā. Divpadsmitie
bija sagatavojuši priekšnesumu,
kur tika izspēlēta dzīve – sākot no
skolas laika stundu norises, turpinot ar izlaidumu un profesijas izvēli, līdz salidojumam, kas notiek ik
pēc 20 gadiem, kur satiekas laimīgi,
savu vietu dzīvē atraduši cilvēki.
Klātesošie kavējās patīkamās un
sirsnīgās atmiņās par skolā piedzīvoto laiku - pasākumiem, ekskursijām, klases vakariem no 1. līdz pat
12. klasei, vērojot foto arhīva prezentāciju un videomateriālus.
Audzēkņu vecāki saņēma dāvanu, kuras sastāvdaļas simbolizēja
viņu sniegto atbalstu – mīlestību,
sirds siltumu, materiālo labklājību,

gudrību, veselību. Pēc žetonu - gredzenu saņemšanas un direktores
novēlējumiem vakara saviesīgā
daļa turpinājās sirsnīgā atmosfērā.
Divpadsmitajiem atlikuši vēl daži
mācību mēneši, tad pēdējais zvans,
eksāmeni un izlaidums kā balva par
padarīto. Lai izdodas sasniegt visu
iecerēto!
Sigita Krauze,12. klašu audzinātāja
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Pašdarinātas sveces mieram un gaismai

Ozolnieku amatierteātris iestudējis
dzirkstošu ģimenes komēdiju

Ar skaļām un atzinīgām
skatītāju ovācijām pirmizrādes Ozolnieku Tautas namā
3. un 4. februārī piedzīvojusi
franču rakstnieka Mišela Fermo luga par attiecībām ģimenē „Krīt klaudzot durvis”.
Iestudējuma
režisore
Daces Vilne pirms izrādes
dalās priecīgā satraukumā:
„Jūsu vērtējumam nododam
jauno izrādi, kuras darbība
norisinās pagājušā gadsimta
70. gados pārtikušā franču
ģimenē, kur samezglojušās
savstarpējās attiecības. Ļoti
centāmies saglabāt 70. gadu
gaisotni, gan lugas dekorācijās, aktieru tērpos, aksesuāros un frizūrās. Pat kļošeņu
bikses ar platiem galiem un
radiouztvērēju no tiem laikiem speciāli izrādei piemeklējām. Lugas darbības attiecību peripetiju fonā skan 70.
gadu mūzika, paspilgtinot uz
skatuves notiekošo. Ceram,
ka mūsu kopējais veikums

Jums sagādās patīkamus
mirkļus.”
Lugas sākumā dramaturgs uzbur tipisku situāciju
turīgā franču ģimenē, kur
centrā - lietišķs un darbu ritenī ierauts, vienmēr ar savām
lietām aizņemtais ģimenes
galva, ko spilgti atveido Raimonds Balševics. Viņa rūpīgo
sievu, mājasmāti un īstu franču Dāmu, kas visiem spēkiem
cenšas noregulēt attiecības 3
paaudžu ģimenes locekļu
starpā, burvīgi atveido Irēna
Leitēna, kura izrādes laikā uz
skatuves spilgti izdzīvo visu
iespējamo gan negatīvo, gan
pozitīvo emociju gammu.
Ģimenes attiecību pavardam
„žagariņus” visu laiku piemet savā starpā par vecāku
uzmanību un mīlestību konkurējošie bērni, katrs ar savu
raksturu un vajadzībām, kas
tiek liktas pāri visam. Bērnu
raksturlomās iejutušies Eva
Štelmahere, Agnese Čīka un

Miks Vilnis. Jauniešu draugu
- hipiju epizodiskajās lomās
sevi izcili parāda Madara Griba un Kaspars Rozītis. Gaiša
humora dzirksti katram no
mums labi atpazīstamajās
ģimenes attiecību situācijās
laiku pa laikam piemet temperamentīgā kalpone - Agneška, kuras tēlā iejutusies
Līvija Saulīte.
Īsti pikantā „franču gaumē” pasniegtas ģimenes attiecības ar vecmāmiņu un
viņas kavalieri, ko koķeti
atveido Lolita Meinharde un
Imants Slagovskis.
Divos lugas cēlienos, ar
smaidu un interesi sekojot
līdzi uz skatuves notiekošajam, neviļus aizdomājamies
arī par attiecībām ar saviem
mīļajiem, jo līdzīgas sadzīves
situācijas, pretrunīgas jūtas
un lēmumu pieņemšanas
procesus piedzīvojam arī
savā ikdienā.
Solvita Cukere

Novadnieks
Miks Galvanovskis
piedalās konkursā
“Supernova”
„Supernova 2017” atlases
kārtu dalībniekus varējām
iepazīt un atbalstīt konkursa
TV raidījumos. Šogad starp
22 dalībniekiem konkursā piedalījās arī Jelgavas 4.
vidusskolas mūzikas novirziena absolvents, mūsu novadnieks no Brankām - 18
gadīgais Miks Galvanovskis.
Konkursā Miks dziedāja
paša sacerēto dziesmu „Runaway”. „Dziesma ir stāsts
par mīlestību. Stāsts par liktajiem šķēršļiem šajā dzīvē,
kas liedz mums tiekties pēc
pilnas laimes. Stāsts par to,
kā šajā brīdī cilvēks jūtas, gatavs nomest pie malas visu,

lai spētu būt patiesi laimīgs,
bet ne vienmēr šajā dzīvē ceļš
ir rozēm kaisīts,” par savas
dziesmas klipa tapšanu stāsta Miks.
Miks sevi raksturo kā
jaunu mūziķi, dzejnieku
un aktieri: ”Spēlēju ģitāru,
saksofonu, bet mana lielākā kaislība ir dziedāt. Savu
muzikālās karjeras pirmo
posmu uzsāku pirms diviem
gadiem, kad pievienojos
Latvijas Jaunatnes teātra
studijai. Pēc neilgas darbības studijā piedalījos vairākos iestudējumos - tostarp
galvenajā loma muzikālajā
iestudējumā “Kraukšķītis”.

Plašākai sabiedrībai kļuvu
atpazīstams grupas “Ne citu
rīt” pavadībā, veltot dziesmu
savai valstij - “Latvija””.
Šobrīd Miks uzsācis savu
solo karjeru, piedaloties
vairākos koncertos, labdarības pasākumos un izdodot
dziesmas. Mika pirmā solo
dziesma “Pamosties vienam”
kļuva par mēneša favorītu radio SWH raidījumā “Priekšnams”. Miks šobrīd turpina
mācības Latvijas Kultūras
koledžas pirmajā kursā. Novēlēsim mūsu novadniekam
veiksmīgu turpmāko radošās
izaugsmes ceļu!
Solvita Cukere

Sekojot senlatviešu tradīcijām, arī šogad 2. februārī
Garozas Pakalpojumu centrā
“Eži” Jauniešu centrā norisinājās Sveču dienai veltīts tematiskais pasākums, aicinot
piedalīties radošajā nodarbībā, kas sniedza praktisku
ieskatu, kā pašiem pagatavot
oriģinālas sveces. Radošajā
nodarbē piedalījās bērni, sākot no 2 gadu vecuma, kopā
ar jauniešiem un senioriem.
Pasākumā kopīgi iepazinām
Sveču dienas ticējumus. Sve-

ču diena ir pats ziemas vidus, un tai ir
savas dziesmas, rotaļas, paražas un ēdieni. Piemēram, lai
gads būtu jautrs un
pats cilvēks – skaists,
Sveču dienā jādzer
daudz alus, jāēd cūkas gaļa, daudz jāsmejas, jādzied un
jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes
– lai būtu sārti vaigi.
Pēc tam, praktiski darbojoties, izmēģinājām dažādas
sveču liešanas tehnikas. Bērniem patika
neparastais
ledus
sveces tapšanas process, ko
šogad izmēģinājām pirmo
reizi. Ledus jāsaskalda un
uz ledus gabaliņiem jāuzlej
sakarsēts parafīns, tam atdziestot, izveidojas skaista,
rakstaina svece. Un tas ir
ļoti vienkārši, ar to tika galā
ikviens. Pašdarināta svece ir
neliela, bet jauka un silta dāvaniņa draugiem, vecākiem
vai darba kolēģiem.
Anda Plikša, Salgales pagasta kultūras darbiniece

Novads sveic dzīves gadiem
bagātos iedzīvotājus

Šī gada sākumā ievērojamas dzīves jubilejas atzīmējušas divas mūsu novadnieces. 100 gadu jubileju savās
mājās Ozolniekos tuvinieku
lokā svinēja novadniece
Alma Zvaigzne, bet Ānes ciemā uz nodzīvotajiem 90 dzīves gadiem atskatījās Zinaida Mališeva. Ar ziediem un
dzejas vārdiem gaviļnieces
sveica Ozolnieku novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Guntis Rozītis.
“Dzīve ir grūta, bet arī ļoti
skaista! Visi notikumi nereti
pēc noteikta laika atkal atgriežas izejas punktā, bet pa
spirāli augšup,” pārdomās
dalās jubilāre Alma Zvaigzne.
Abām jubilārēm kopīgais
darba mūžs aizritējis fiziski

smagos darbos un audzinot
bērnus. Tagad abas var lepoties ar savu mūža lielāko
bagātību – kuplo mazbērnu,
mazmazbērnu un mazmazmazbērnu pulciņu!
Abas jubilāres, gaidot Latvijas simtgadi, novēl, lai nebūtu kara, cilvēkiem ir darbs
un dzīvesprieks!
Gaviļnieces godināt un
sveikt devās arī Ozolnieku
novada domes Sociālā dienesta darbinieces, kuras
novada seniorus apmeklē
ikdienā. Jāatzīmē, ka novadniekus, kuri pārkāpuši 70
gadu slieksnim, apaļajās dzīves jubilejās pašvaldība sveic
ar apsveikumu „Ozolnieku
Avīzē” un naudas balvu.
Solvita Cukere
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Ozolnieku novada 8. Spartakiāde uzņem apgriezienus
Februārī Ozolnieku novada 8. Spartakiādes ietvaros
aizvadīts Novusa turnīrs,
Ģimeņu sporta diena, Zemledus makšķerēšanas sacensības un Spēka un Veiklības
diena.
NOVUSA turnīrā šoreiz
dalībnieki izvēlējās spēlēt pēc
apļa sistēmas, tātad, katrs ar
katru, kas kopā sastādīja 342
spēles. Tā kā spēles uzvarētāju paredzēts noteikt 6 setos
līdz četrām uzvarām, reāli
vienā dienā to noskaidrot nebija iespējams. Taču finālturnīrā vairāki spēlētāji neieradās. Tāpēc pēc setu attiecības
par čempionu tika atzīts Gunārs Balodis, 2.vietā Edgars
Vītiņš, bet 3.vietas ieguvējam
Olafam Krūzmētram ne tikai
bronzas medaļa, bet arī visas
„Centra” komandas pateicība
par pašaizliedzību, aizstāvot
komandas intereses.
Iekļaujot spartakiādē jaunu pasākumu – ĢIMEŅU
SPORTA DIENU, ļoti cerējām, ka ģimenes ar 5-13 gadus veciem bērniem aktīvāk
izmantos šo izdevību pabūt

kopā un jautri pavadīt laiku.
Katram bija iespēja izmēģināt veiksmi savā konkurences grupā. Divdesmit astoņi
dalībnieki piecās nominācijās rādīja katrs, ko māk. Ģimeņu kopvērtējumā pirmajā
trijniekā Vāceru, Butkus un
Duntavu ģimenes.
Savukārt novada ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS entuziastiem bija iespēja doties
zivju „medībās” uz Ozolnieku
ūdens krātuves ledus. Četras
stundas 14 vīri un viena daiļā
dzimuma pārstāve darīja, ko
varēja, pielietojot katrs savu
makšķerēšanas metodiku.
Vislabāk veicās Aleksejam
Dovguško, jo viņa loms 1,450
kg iespaidīgi pārsvēra tuvākā
sāncenša Rinalda Vācera 710
gramus. Trešajā vietā Raivis
Bērziņš ar 660 gramus smagu nomakšķerēto lomu. Sacensībās kopumā izmakšķerētais loms svēra 4,5 kg. Uz
spartakiādē otro reizi organizēto SPĒKA un VEIKLĪBAS
DIENU bijām cerējuši redzēt
daudz dalībnieku, kā arī pilnas tribīnes ar skatītājiem un

atbalstītājiem. Tie, kuri ieradās uz pasākumu, bija gandarīti par pārdomātajiem un
interesantajiem pārbaudījumiem, kas līdzsvaroja spēku
un veiklību: ātrā braukšanā
uz velotrenažiera, virves vilkšanā, smaguma pārnešanā ar
sviras palīdzību, precizitātes
stafetes braucienā ar gokartu, abu roku spēka pārbaudē
ar dinamometra rādījumiem,
kā arī izturības pārbaudē, pēc
iespējas ilgāk izturot guļus
atspiedienā, kur uzvarētāja
rezultāts šoreiz bija 6,37 min.
Summējot visos pārbaudījumos iegūtās vietas, par
čempionu kļuva Ervins Vēveris, 2.vietā Raivo Veļiks un
3.vietā – Andrejs Sadibovs.
Uzvarētāji saņēma medaļas,
diplomus un balvas.
Pēc piecām notikušajām
spartakiādes sporta veidu sacensībām pašreiz komandu
reitings ir sekojošs: „Centrs”136 punkti, „Kauguri”-107
punkti, „Aizupes”-76 punkti, „Ezermalas”-75 punkti,
„Ozokalns”-73 punkti, tālāk
seko „Tetelāne”- 64 pun-

Novada badmintonisti startē čempionātos
Ozolnieku Badmintona klubs saņēma uzaicinājumu piedalīties
Lietuvas
Federācijas
rīkotajā
čempionātā
badmintonā, kas norisinājās Biržos, Lietuvā.
Ozolnieku badmintona
klubu turnīrā pārstāvēja Ainārs Zanders, kurš,
uzrādot labus rezultātus,
ierindojās pirmajā desmitniekā.
4. un 5. februārī Ainārs Zanders piedalījās
arī Latvijas čempionātā,
kas norisinājās Talsos.

Lai nopelnītu iespēju piedalīties tik augsta ranga čempionātos,
sportistiem iepriekš vismaz divas raizes mēnesī
jāpiedalās dažādās sacensībās, pelnot reitinga
punktus.
Ozolnieku badmintona klubs aicina savā pulkā jaunus dalībniekus.
Treniņa laiki: ceturtdienās no plkst. 20.15-22.00
un sestdienās no plkst.
8.00-10.00.
Olafs Krūzmētra, Ozolnieku Badmintona klubs

Volejbolistiem Ozolniekos moderns
treniņu aprīkojums
Divkārtējie LR Nacionālās līgas 2.divīzijas čempioni
volejbolā vīriešiem – Volejbola klubs „Ozolnieki”
– ir iegādājušies volejbola
bumbu padošanas iekārtu
servju uzņemšanas, augšējo
piespēļu un aizsardzības paņēmienu trenēšanai.
2016.gada nogalē Ozolnieku sporta centrā uzstādīta jaunā, Itālijā ražotā
volejbola servju padošanas
iekārta, ko treniņprocesā
jau izmēģinājuši spēlētāji.
Biedrības Volejbola klubs
„Ozolnieki” valdes loceklis
Jānis Valerts skaidro, ka šī
iekārta ir inovatīvs treniņa
instruments, kas ļauj agrīni
konstatēt volejbola paņē-

mienu (gan uzbrukuma, gan
aizsardzības) tehnikas izpildījuma kļūdas un palīdz izkopt tehniski pareizu spēles
tehniku. Iekārta nodrošina
precīzu un nevainojamu volejbola bumbas padošanu,
kas spēlētājam palīdz trenēt
bumbas uzņemšanas tehniku, piespēles, kā arī to izmanto aizsardzības tehnikas
trenēšanai.
Iegādāto inventāru atzinīgi vērtē arī Volejbola
kluba „Ozolnieki” treneri,
jo iekārta piemērota spēlētājiem ar dažādu prasmju
līmeni – iesācēji un jaunieši
var mācīties volejbola spēles
pamatus - uzbrukuma un
aizsardzības tehnikas, savu-

kārt volejbola profesionāļi
treniņu procesā var modelēt reālu spēles situāciju,
izmantojot iekārtas jaudu
servēt bumbas ar maksimālu spēku.
Volejbola servju padošanas iekārta iegādāta ar
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai atbalstu projekta „Moderna
aprīkojuma iegāde sporta aktivitāšu dažādošanai
Ozolnieku novadā” ietvaros
(projekta Nr. 16-06-AL03A019.2203-000006). Projekta kopējās izmaksas EUR
9640,00.
Biedrība Volejbola klubs
„Ozolnieki”

kti un „Salgale”- 64 punkti.
Pašreiz liela punktu starpība
ir tāpēc, ka vairākos sporta
veidos komandām nebija
pietiekošs ieskaites dalībnieku skaits un iegūtā rezultāta
punkti tika proporcionāli
samazināti. Vēl priekšā ir 9
sporta veidi un visas iespējas
komandas rezultātus uzlabot. Joprojām gaidām ikvienu jaunu novadnieku, kas vēl
nav iesaistījies šajā sportiskajā daudzcīņā.
Arī martā aicinām novadniekus intensīvi sportot, un ar

saviem priekšlikumiem sporta dzīves dažādošanai novadā lūgums griezties pie Gunta Rozīša, Ozolnieku domē,
18. kab., iepriekš sazinoties
pa tālr. 29552446. Gaidām 4.martā plkst.11.00
uz
GALDA
TENISU,
18.martā
plkst.11.00
uz ROGAININGU, kā
arī no plkst.11.00 līdz
pllkst.16.00 uz ŠAUŠANAS dienas pasākumu
Ozolnieku Sporta centrā.
Irēna Leitēna, Ozolnieku
Sporta centrs

Ozolnieku vidusskolas skolēni
izcīna apbalvojumus komandu sporta spēlēs

Sacensībās volejbolā zēTurpinās sacensības starp
Jelgavas novada un Ozolnie- niem, kuri dzimuši 2001.
ku novada skolām 55. Sko- gadā un jaunāki Ozolnieku
lēnu spartakiādes ietvaros. vidusskolas komandā spēlēLaukumā devās mazākie ja - Timurs Sergejevs, Gints
– 2005./2006.gadā dzimu- Kalnets, Raivis Golubevs,
šie zēni un meitenes, lai no- Eduards Grundmanis, Krisskaidrotu uzvarētājus “Tau- taps Briks-Dravnieks, Matas bumbā”. Tautas bumbas tīss Oskars Zelmens, Edijs
spēle trenē veiklību, ātrumu, Blūms, Kaspars Gžibovskis,
komandas garu, iemāca pār- Rihards Kovaļenko, izcīnot
vietoties laukumā, kas noder 2. vietu. Arī meiteņu komanda - Madara Portnaja, Silva
arī citās sporta spēlēs.
Ozolnieku
vidusskolas Ģingule, Megija Krūzberga,
zēnu komanda: Eduards Kristīne Jermolajeva, Ketija
Dmitrijevs
(kapteinis), Rause, Paula Elizabete LieKristers Greiškāns, Arnol- pure, Megija Eglīte, Marija
ds Butkus, Mikus Dobrājs, Dombrovska izcīnīja 2.vietu.
Sandris Kovšuks, Rihards Priekšā cīņas par Zemgales
Tambergs, Toms Portnajs, reģiona čempiona titulu. NoDāvis Stumbergs izcīnīja vēlēsim jaunajiem sportis2.vietu - sudraba medaļas. tiem gribasspēku un veiksmi!
Marina Cīrule un Rasma
Meiteņu komanda- Patrīcija
Blūma (kapteine), Kristīne Skruļa, Ozolnieku vidusskolas
Sporta skolotājas
Ragucka-Ragovska,
Laura Prikaza, Elīza
Zeltiņa, Evelīna Gu«Ozolnieku Avīze»
Metiens – 3500 eks.
nita Bumbiere, Elza
Iznāk reizi mēnesī.
Renāte
Strazdiņa,
Reģistrācijas nr. 00702098
Sāra Anna Cera, Lote
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Pāvilsone,
Estere
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki,
Skrabe, Madara SirOzolnieku novads, LV-3018
Redaktore: Solvita Cukere
vida izcīnīja 2.vietu
Tālr. 29448482
- sudraba medaļas.
e-pasts: avize@ozolnieki.lv
Novēlam jaunajiem
Iespiests: SIA «Jelgavas tipogrāfija»
sportistiem turpināt
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
sevi pilnveidot treniuz «Ozolnieku Avīzi» obligāta.
Par rakstos minētajiem faktiem
ņos un ārpusstundu
atbild autors.
nodarbībās.
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ziņojumu dēlis

Sirsnīgi sveicam
marta mēneša jubilārus!

Ozolnieku Tautas nams
martā ielūdz
2.martā plkst. 19:00 komēdija ‘’Silvija’’. Lomās - Aīda Ozoliņa, Evija Skulte,
Dace Makovska, Ivars Puga un Voldemārs Šoriņš. Asprātīgi dialogi, absurdas
situācijas, negaidīti pavērsieni - izrādē ar skumjām, bet laimīgām beigām.
Ieeja: 7,00 un 5,00 EUR.
8. martā plkst.18:30 filma “Svingeri”. Viegla komēdija par attiecību
veidošanu, greizsirdību un kaisli. Visus filmas personāžus vieno vēlme pēc flirta,
vai tas būtu partneris svingeru vakarā, vai nejauši sastapts svešinieks
uz balkona. Ieeja: 3,00 EUR.

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

9.martā plkst. 18:00 Sieviešu dienas balle senioriem ar ģimenēm un draugiem! Literāra muzikāla kompozīcija “Sieviete – zināmā, nezināmā”. Dejas ar
muzikālo apvienību “Fāters & Fāters”. Omulībai līdzi groziņš! Ieejas maksa
3,00 EUR. Biļešu iepriekšpārdošana un galdiņu rezervēšana līdz 8.martam
Tautas namā pa tālr. 26525350.

Broņislavai Babrai - 90
Austrai Dandenai - 90
Valentīnai Pumpišai - 90
Indulim Strautmanim - 85
Pāvelam Jančenko - 80
Annai Kazakevičai - 80
Veltai Miķelsonei - 80
Zigrīdai Nordmanei - 80
Irēnai Pridānei - 80
Marijai Voliņecai - 80
Modri Mazuru
Vandu Limbaiti
Aļu Olejniku
Silviju Jackeviču
Lolitu Strausiņu
Rasmu Uzāni
Laimoni Zvēru
Ritu Dižo

14. martā plkst.16:00 Liepājas Leļļu teātra izrāde bērniem “Krāsainais
brauciens”. Stāsts par mazo vardulēnu, kurš neko vairāk par dīķa malu un
tuvējo mežiņu nav redzējis. Taču tagad ir pienācis laiks doties ceļojumā pa
plašo pasauli. Ieejas maksa: 3,00 EUR.
18. martā un 8. aprīlī plkst. 11:00 aicinām uz citādu piedzīvojumu - Gongu
meditācijā “Dvēseles zieds”. Caur Tibetas dziedinošo trauku skaņām, caur
gongu spēku atpūtīsimies un sagatavosimies jaunam sākumam sevī. Vada
gongu meistare Evita Sarma. Enerģijas apmaiņai ieejas maksa10,00 EUR. Ņemt
līdzi vingrošanas paklājiņu un pledu. Dalību pieteikt – tautasnams@ozolnieki.lv,
tālr. 26525350, vairāk informācijas Facebook – Evita Sarma, tālr. 20333528.
19.martā plkst. 18:00 cirka izrāde “Ciemos pie klauna”. Programmā – klauns
Viko, akrobāti, gaisa vingrotāji, žonglieri, iluzionisti, jautrie sunīši un jaunā
cirka zvaigzne Nikola ar apmācītiem baložiem. Ieeja: 6, 8, 10, 12 EUR. Biļešu
iepriekšpārdošana TN un Biļešu paradīzē.
25.martā plkst. 17:00 koru sadraudzības koncerts “Šovakar lai dziesmas
valda!” Piedalās – Ozolnieku Tautas nama jauktais koris “Līga”, Jaunsvirlaukas
un Salgales pagastu jauktais koris “Svīri”, LU jauktais koris “Aura” un pūtēju
orķestris “Zelmeri Pro”. Ieeja bez maksas.

Pasākumi ĀNES kultūras namā martā
10. martā plkst. 18:00 Sieviešu dienas
balle senioriem ar grupu “FORTIS”.
Sporta deju paraugdemonstrējumi
Andra Ekmaņa vadībā. Deju kolektīva
„Čaukstenes” uzstāšanās (vadītāja Lauma
Zeltiņa). Līdzi ņemam labu noskaņojumu
un groziņu.
Lūgums par galdiņu rezervāciju sazināties
ar Raivi Zigmundu pa tālruni 26121516.
Dalības maksa 4 eiro,
pensionāriem bez maksas.
30. martā plkst. 10:00
„Smurfiņi un meža olimpiāde”.
Komiski sportiska izrāde bērniem.
Ieeja bez maksas.

Tautas nama kases darba laiks – O,T,C,P -16:00 – 20:00.

Aicinām Ozolnieku
novada māmiņas ar
bērniem apmeklēt
„Ozolnieku māmiņu
klubu”
Māmiņu kluba nodarbības notiek
katru otrdienu Ozolnieku bērnu
un jauniešu iniciatīvu centrā, Rīgas
ielā 29, Ozolniekos. Nodarbību
sākums plkst.11.00 ar vingrošanu, un
plkst.12.00 plānojam dažādas kopīgas
aktivitātes un nodarbes.
Sintija Ciša, Ozolnieku bērnu un
jauniešu iniciatīvu centra vadītāja
Tālr. 20462386,
sintija.cisa@ozolnieki.lv

Ozolnieku Sporta centra pasākumi MARTĀ
Datums

Plkst.

SPORTA PASĀKUMI

04.03.2017.

11.00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes GALDA TENISA turnīrs

04.03.2017.

18.00

Baltijas līgas volejbola spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret VK „Rakvere”

05.03.2017.

16.00

Baltijas līgas volejbola spēle „Poliurs/Ozolnieki” pret „Bigbank Tartu”

10.03.2017.

10.00-14.00

Bocio čempionāts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

11.03.2017.

10.00-18.00

Latvijas Sporta veterānu savienības basketbola čempionāts.

12.03.2017.

10.00-16.00

Latvijas čempionāts futbolā bērniem

18.03.2017.

11.00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes ROGAININGS 2H

18.03.2017.

11.00-16.00

Ozolnieku novada 8.spartakiādes ŠAUŠANAS diena

27.03.2017.

18.30

Ozolnieku novada 8.spartakiādes BASKETBOLS
Nacionālās līgas VK”Ozolnieki” Play off

Pasākumi martā Salgales
pagastā, Garozā,
Pakalpojumu centrā “Eži”
3. martā plkst. 16.00 Aicinām jauniešus un
pārējos interesentus uz tikšanos ar Ainu, Kati
un sunīti Oku no Suņu audzētavas “Korland
Rein”. Tēma: “Suņa izvēle, audzināšana, sporta
un atpūtas aktivitātes kopā ar suni”.
17. martā plkst. 14.00 Skolēnu brīvdienās
aicinām jauniešus uz tikšanos ar dzejnieku
un rakstnieku Arvīdu Deģi. “Pirātu šovs” ar
skatītāju iesaistīšanu pēc vēsturiskā romāna
“Mellsila pirāti” motīviem.
30. martā plkst. 16.00 Garozas gleznošanas
studijas dalībnieku izstāde “
Atelpa”. Tikšanās ar māksliniekiem un vadītāju
Annu Kaltiginu.

Aizsaulē
aizgājuši
Pēteris Pudnieks 1938
Harijs Končevskis 1936
Galina Samulina 1959
Lidija Lapkovska 1957
Tamāra Vāsule 1941
Berta Kurzemniece 1922

